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Rouška – povinnost a běžná realita roku 2020 



Roušky 

S filtrem – profesionální  Bez filtru – často samostatně šité 



Filtrační polomasky – požadavky  
- slouží k filtrování pevných a kapalných částic v podobě aerosolu (prach, kouř, smog), které se nachází 

v dechovaném vzduchu. Chrání také dýchací cesty před pronikáním mikroorganismů, jako jsou bakterie, 

alergeny nebo viry.  
  
Filtrační materiál, z něhož jsou masky vyrobeny, musí splňovat požadavky evropské normy PN-EN 

149+A1 nebo ekvivalentní normy, která je, dle filtrační účinnosti a celkového průniku do vnitřního 

prostoru, dělí na tři třídy: FFP1, FFP2 a FFP3. 

Parametr FFP1 FFP2 FFP3 

Popis 

nízká míra ochrany, 

koncentrace aerosolu 

≤ 4×NDS 

střední míra ochrany, 

koncentrace 

aerosolu 

≤ 10×NDS 

vysoká míra ochrany,  

koncentrace aerosolu 

≤ 20×NDS 

Filtrační účinnost – 

částice suspendované v 

ovzduší do velikosti 0,6 

μm (mikrometru)  

80% 

 
P1 – odlučivost min. 80% 

polétavých částic menších než 2 

mikrometry 

 

94% 

 
P2 – odlučivost min. 

94% polétavých 

částic menších než 

0,5 mikrometru 

99% 

 
P3 – odlučivost min. 99,95% 

polétavých částic menších než 0,5 

mikrometru 



Filtrační polomasky 

Filtrační polomaska P2 s ventilem 
Filtrační polomaska P3 s ventilem Skládací filtrační polomaska P3 s ventilem  

Požadované dokumenty:  
- certifikát EU přezkoušení vydaný certifikačním oznamujícím orgánem,  
 - pozitivní výsledek zkoušek potvrzujících, že výrobek není zdravotně závadný, vydaný oprávněným subjektem, uvedeným 
ve vyhlášce ministra zdravotnictví a sociální péče ze dne 12. července 1996 o seznamu subjektů oprávněných k provádění 
zkoušek materiálů a technologických procesů za účelem zjištění míry zdravotní závadnosti, a rozsahu těchto zkoušek, 
- návod k používání výrobku dle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. 3. 2016 o 
osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 
- aktuální zpráva o kontrole výrobního procesu výrobku nebo zpráva o hodnocení systému kvality výrobního procesu v 
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. 3. 2016 o osobních ochranných prostředcích a 
o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (dokument předkládá dodavatel na žádost objednatele). 



Filtrační masky 
Požadované dokumenty:  
 
- certifikát EU přezkoušení vydaný certifikačním oznamujícím orgánem,  

 
 - pozitivní výsledek zkoušek potvrzujících, že výrobek není zdravotně závadný, vydaný oprávněným 
subjektem, uvedeným ve vyhlášce ministra zdravotnictví a sociální péče ze dne 12. července 1996 o 
seznamu subjektů oprávněných k provádění zkoušek materiálů a technologických procesů za účelem 
zjištění míry zdravotní závadnosti, a rozsahu těchto zkoušek, 
 
- návod k používání výrobku dle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze 

dne 9. 3. 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 
 

- aktuální zpráva o kontrole výrobního procesu výrobku nebo zpráva o hodnocení systému kvality 
výrobního procesu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. 3. 2016 o 
osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (dokument předkládá dodavatel 
na žádost objednatele). 



Protismogové masky 
Masky musí být v souladu s normou PN-EN 149 nebo ekvivalentní normou. 
Protismogové masky jsou nejčastěji vybaveny vyměnitelnými filtry HEPA (norma PN-EN 1822) nebo N 
(americká norma).  
Masky s filtry HEPA zachytávají škodlivé částice jako jsou roztoči, pyl, spory plísní nebo hub a prach  PM10. 
Zachycují částice o rozměrech nad 0,3 mikrometru.  

Protismogová maska s filtrem HEPA a mikrootvory 

Protismogová maska s filtrem N95 



Zdravotnické/ chirurgické roušky 
Zdravotnické roušky jsou ochranné ústenky, které chrání před biologickými látkami. Musí splňovat požadavky 
normy pro chirurgické ústenky PN-EN 14683:2006, která určuje míru bakteriální filtrace (BFE), rozdíl tlaků za 
účelem měření odporu výdechových plynů (aby byla prodyšná) a odolnost proti prosakování. Dělí masky na 
následující typy: 
 
•Typ I (filtrační bakteriální účinnost nad 95%), 
•Typ IR (maska dodatečně odolná proti prosakování – chrání před vystavením se krevním a jiným infekčním 
tekutinám), 
•Typ II (filtrační bakteriální účinnost nad 98%), 
•Typ IIR (maska dodatečně odolná proti prosakování - chrání před vystavením se krevním a jiným infekčním 
tekutinám). 



Nezdravotnické roušky 
Výrobek určený osobám, které nevykonávají zdravotnické profese a není u nich potvrzena aktivní nákaza COVID 
19.  
V souladu s pokyny národního konzultanta pro oblast infekčních onemocnění, musí nezdravotnická rouška 
splňovat následující požadavky: 
•rouška může být vyrobena z bavlněných textilií, bavlněných se lnem, lněných, 100%polyesterových; viskozóvých s 
příměsí polyesteru, z fliseliny, 
•materiály, z nichž jsou roušky vyrobeny, musí mít certifikát STANDARD 100 OEKO-TEX ®, 
•materiál musí mít možnost praní při teplotě 600 st. C, 
•u materiálů s malou gramáží je nutné znásobit počet vrstev látky. 



Vidíme znečištění? 





MANTA Krytý bazén, Wodzisław Śląski 

Dle doporučení výrobce, by měly být filtry ve ventilační centrále 
vyměněny 2x v roce. Jsou vyměňovány každý měsíc...  

https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/
https://www.facebook.com/mantawodzislaw/


VELIKOST ČÁSTIC  

Znečištění ovzduší  

 

 

 

 

• PM 10   - 10 mikrometrů  

• PM 2,5 – 2,5 mikrometru 

• PM 1,0 – 1 mikrometr 

SARS-CoV-2 

• 60-140 nm  

(0,06 – 0,14 mikrometru) 

 

Velikost SARS-CoV-2 

• 166 – 70 krát menší  

• 41 – 18  

• 16 – 7  



VIR SARS-CoV-2 
(z ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)  vir, který patří do 

skupiny jednovláknových koronavirů s pozitivní polaritou ssRNA(+), vyvolávající 
akutní onemocnění dýchací soustavy – COVID-19.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koronawirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_rybonukleinowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/COVID-19


Vir SARS-CoV-2 se může usazovat a útočit na:  

• dýchací soustavu – a v těžkých případech vést k akutní atypické 
pneumonii a syndromu akutní dechové tísně; 

• nervovou soustavu – a vést k neurologickým příznakům, jako jsou 
bolesti hlavy, nevolnost, zmatečnost, poruchy vědomí, a v těžkých 
případech k cévním mozkovým příhodám;  

• trávicí soustavu – a vyvolávat mimo jiné průjem a zvracení. Výzkumy 
prokázaly přítomnost viru ve stolici; 

• močovou soustavu – a vést ke komplikacím jako je akutní poškození 
ledvin. Výzkumy prokázaly přítomnost viru v moči pacientů; 

• kardiovaskulární systém – a přispívat k akutnímu srdečnímu selhání. 

 



ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ – PM 10 a PM 2,5 



PM 2,5  - atmosférické aerosoly s průměrem do 2.5 mikrometru 

PM 2,5  
• polétavý prach 2,5 je považován za 

nejnebezpečnější pro lidské zdraví;  

• může proniknout přímo do krevního 
oběhu;  

PM 2,5 může způsobit:  
• zhoršení astmatu 

• oslabení funkce plic 
• rakovinu plic, krku a hltanu 
• poruchy srdeční činnosti 
• zánět krevních cév 
• arteriosklerózu 
• nižší porodní hmotnost dítěte a 
dýchací problémy, pokud bylo vystaveno 
kontaktu s prachem v fetálním období 
• zesílení příznaků nemocí souvisejících 
s oběhovým systemém a dýchací 
soustavou. 



PM10 je směs částic suspendovaných v ovzduší, jejichž průměr nepřesahuje 10 
mikrometrů. 

PM 10 

• je škodlivý z důvodu obsahu 
takových organických látek, jako 
je benzopyren, furany, dioxiny 

• a těžké kovy 

PM 10 

• má  negativní vliv na dýchací 
soustavu – způsobuje záchvaty 
kašle, hvízdavé dýchání, zhoršení 
stavu osob trpících astmatem 
nebo silný zánět průdušek  

• zvyšuje riziko infarktu myokardu 
a mozkové mrtvice  

• benzopyren je také silně 
karcinogenní 

 



Znečištění ovzduší - působení na 
lidské zdraví 

 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development  
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 



Nepříznivé zdravotní následky – sociální kampaně  

NĚCO VISÍ ve vzduchu 

těžké kovy 

saze 

Škodliviny 

C6 H6 benzen 
NOx oxidy dusíku 
CO oxid uhelnatý 
SO2 oxid siřičitý 
PMx suspendované částice 

 

PM10 částice do 10 mikrometrů 
PM2.5 částice do 2,5 mikrometru 
saze 
BaP benzo(a)pyren 
těžké kovy 

NERVOVÁ SOUSTAVA 
bolesti hlavy, poškození CNS 
 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 
chronická obstrukční plicní nemoc 
 (CHOPN), rakovina plic, astma 
 
 

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM 
ischemická choroba srdeční,  
infarkt myokardu 
 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 
poruchy funkce jater 

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA 
poruchy fungování vnitřních orgánů 

IMUNITNÍ SYSTÉM 
alergie 

Víte, že… 
CHOPN trpí 10 % osob starších 40 let (2 mil.) 



Nepřiznivé zdravotní následky 

• Nová zpráva OECD „Ekonomické důsledky znečištění 
vnějšího ovzduší " (ang. The Economic Consequences 
of Outdoor Air Pollution) uvádí, že v roce 2060 bude 
vnější znečištění vést k 6 až 9 mil. předčasných úmrtí 
ročně 

 

(v roce 2010 tento počet činil 3 mil.). 

To znamená, že každých 4-5 vteřin bude umírat člověk. 

OECD Organisation for EconomicCo-operation and Development  
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 



Následky dlouhodobých varovných stavů a 
znečištění ovzduší 
- Nárůst počtu úmrtí 

- Nárůst onemocnění  

- Pracovní neschopnost z důvodu nemoci 



Analýza příčin nárůstu počtu úmrtí v Polsku v roce 2017 
Odbor analýz a strategií, NÁRODNÍ FOND ZDRAVÍ 

• V roce 2017 byl počet úmrtí 405,6 tis. 
(na základě údajů z Centrálního 
seznamu pojištěnců) a zvýšil se 
meziročně o 3,77%. Pro 
standarizovaný index úmrtnosti činil 
tento nárůst 1,5%.  

 

• Výsledky analýzy poukazují na to, že 
nárůst v roce 2017 se týkal zejména 
ledna a února. V lednu se počet úmrtí 
zvýšil až o 23,5% oproti lednu 
předchozího roku. 

• Průměrná koncentrace prachu PM10 
v ovzduší v Polsku byla v lednu 2017 
na rekordní úrovni.  

• Navíc byla v lednu 2017 zaznamenána 
nejnižší průměrná teplota vzduchu 
oproti stejným obdobím předchozích 
let.  

• V lednu také vrcholilo onemocnění 
chřipkou (měřeno počtem návštěv ve 
zdravotnických zařízeních s diagnózou 
chřipky), které v letech 2015 a 2016 
nastupovalo v pozdějších obdobích.  



Obr.3 Průměrné koncentrace PM10 v ovzduší Polska 

zdroj: Vlastní zpracování DAiS NFZ na základě dat GIOŚ    
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NÁSLEDKY znečištěného ovzduší a Sars-CoV-2  
Znečištění ovzduší  

Úmrtí (ročně) 

• 48 tis. dle Evropské agentury pro 
životní prostředí 

• 40 tis. dle Evropské komise 

• 44 tis. dle organizace HEAL (Health 
and Environment Alliance)  

• 19 tis. zpráva Ministerstva pro 
podnikání a technologie 

SARS-CoV-2 

Úmrtí a nakažení (ke dni 25. 5. 
2020, PL) 
• 1007 osob zemřelo 

• 21 631  nakažených  



Čeká nás opět zima 2020/21 
 
Byla přijata řada opatření:  
výměna kotlů, úprava kvality tuhých paliv, kontroly nemovitostí, 
příspěvky na OZE 
 

BUDEME OPĚT POCIŤOVAT NÁSLEDKY ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠÍ? 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 


